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รายงานการประชุมผู้บริหารองค์ การบริหารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา
ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๔
วันจันทร์ ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้ องประชุมรักษ์ โคราช องค์ การบริหารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา
ผู้มาประชุม
๑. นายสาเริ ง
๒. ดร.นรา
๓. นายนพดล
๔. นางพัฒนฉัตร
๕. นายเจริ ญ
๖. ดร.ธนศาสตร์
๗. นายสมศักดิ์
๘. นายวิสุทธิ์
๙. นายธีระชาติ
๑๐. นายชัยธนา
๑๑. นายรุ่ งโรจน์
๑๒. นายวิสุทธิ์
๑๓. นายกัมพล
๑๔. นายหาญชัย
๑๕. นายอภิวตั น์
๑๖. นายชนะชัย
๑๗. นางบุญสิ ตา
๑๘. นางเพลินพิศ
๑๙. นายไพศาล
๒๐. นายจิรยุทธ
๒๑.นายวีระชัย
๒๒. นางวิรัลพัชร
๒๓. ดร.อาราม
๒๔. นายสมชาย
๒๕. นางงามนิจ
๒๖. นายธี ระชัย

แหยงกระโทก
เรื องธนานุรักษ์
เนียมสู งเนิน
ภัทรศาศวัตวงษ์
ปุสุรินทร์ คา
กฤตยาอรรณพ
ตาไธสงฆ์
กฤตยาอรรณพ
เสยกระโทก
สันติชยั โรจน์
วรชมพู
สายเสรี ภาพ
ไม่คร้ ามศึก
พันธุ์งาม
พลสยม
ชอบบัว
ขันธะวินะหุ
สุ นทรพุทธศาสน์
สมุทรเผ่าจินดา
อาสาเสน
ศรี โอษฐ์
พูนพิพฒั น์
สุ วรรณชัยรบ
กัลยะกิติ
พลปั ถพี
เทพนอก

นายกองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา
รองนายกองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา
รองนายกองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา
เลขานุการนายกองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา
ที่ปรึ กษานายกองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา
ผูช้ ่วยนายกองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา
ผูช้ ่วยนายกองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา
ผูช้ ่วยนายกองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา
ผูช้ ่วยนายกองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา
ผูช้ ่วยนายกองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา
ผูช้ ่วยนายกองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา
ผูช้ ่วยนายกองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา
ผูช้ ่วยนายกองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา
ผูเ้ ชี่ยวชาญพิเศษด้านสาธารณสุ ข
ปลัดองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา
รองปลัดองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา
รองปลัดองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา
รองปลัดองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครราชสี มา
หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดฯ
ผูอ้ านวยการกองกิจการสภาฯ
ผูอ้ านวยการกองแผนและงบประมาณ
ผูอ้ านวยการกองคลัง
ผูอ้ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ผูอ้ านวยการกองส่ งเสริ มคุณภาพชีวติ
ผูอ้ านวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
ผูอ้ านวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
/๒๗.นายฉัฐกร...
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๒๗. นายฉัฐกร
๒๘. นางนงนุช
๒๙. นางณัชชา
๓๐. นายเจต
๓๑. นายชูวทิ ย์
๓๒. นายคารณ
๓๓. นายชม
๓๔. นายอดุลย์
๓๕. นายบริ บูรณ์
๓๖. นางเกษร
๓๗. นางนิ่มนวล
๓๘. นายภิรมย์
๓๙. นายธวัชชัย
๔๐. นายวิโรจน์
๔๑. นายสมบูรณ์
๔๒. นายวิสุทธิ์
๔๓. นางรังสิ ยา
๔๔. นางกฤษณา
๔๕. นายทรงยศ
๔๖. นายสามารถ
๔๗. นางสาววิสาขา
๔๘. นายสาอางค์
๔๙. นางขวัญจิตต์
๕๐. นางวรรณภา
๕๑. นายเสกสรรค์
๕๒. นางประสงค์
๕๓. นางกฤติมา
๕๔. นางสาวอิชยา
๕๕. นายตรี นพ
๕๖. นางประทีป
๕๗. นางจรี ภรณ์
๕๘.นางอนุตรา
๕๙. นางสาวพาฝั น
๖๐. นายเผด็จ

ชูเกียรติ
กาหลง
สี มนั ตธรรมกุล
รุ จิวรรณ
อินทร์ รักษ์
ภูมิโคกรักษ์
จรโคกกรวด
มุทุกนั ต์
จงปั ตนา
หิรัญเทศ
ศรี สัตตบุตร
วงศ์สุข
ตระกูลวณิชย์
เฮ่ประโคน
ซ่ อนกลิ่น
บุญโนนแต้
นุทกิจ
ศรี เนตร
โดดเดีย่ ว
คุม้ คง
สิ งนวล
ยื่นแก้ว
เกตุสระน้อย
นวลฉิ มพลี
อารี เอื้อ
คอยบัลลังก์
ไชยวงศ์
วงศ์กนั ยา
ชื่นชม
ถิ่นโคกสู ง
ศรี รักษา
มาลัยเปี ย
แหยงกระโทก
จินดา

รก.ผูอ้ านวยการกองสาธารณสุ ข
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
รก. ผูป้ กครองสถานสงเคราะห์คนชราฯ วัดม่วง
ผูอ้ านวยการสถานศึกษาโรงเรี ยนหนองยางพิทยา
(แทน)นายสุ รินทร์ ลมจะโปะ ผอ.โรงเรี ยนครบุรี
ผูอ้ านวยการสถานศึกษาโรงเรี ยนมัธยมประดู่
ผูอ้ านวยการสถานศึกษาโรงเรี ยนห้วยลึกฯ
ผูอ้ านวยการสถานศึกษาโรงเรี ยนโตนดวิทยา
ผูอ้ านวยการสถานศึกษาโรงเรี ยนเมืองยางศึกษา
นักบริ หารงานคลัง ๗
นักบริ หารงานคลัง ๗
นักบริ หารงานช่าง ๗
นักบริ หารงานช่าง ๗
นักบริ หารงานช่าง ๗
นักบริ หารงานช่าง ๗
นักบริ หารงานทัว่ ไป ๗
นักบริ หารงานทัว่ ไป ๗
นักบริ หารงานทัว่ ไป ๗
นักบริ หารการศึกษา ๗
นักบริ หารการศึกษา ๗
นักบริ หารงานทัว่ ไป ๗
นักบริ หารงานทัว่ ไป ๗
นักบริ หารงานนโยบายและแผน ๗
นักบริ หารงานนโยบายและแผน ๗
นักบริ หารงานนโยบายและแผน ๗
นักบริ หารงานทัว่ ไป ๖
นักบริ หารงานคลัง ๖
นักบริ หารงานคลัง ๖
นักบริ หารงานช่าง ๖
นักบริ หารงานทัว่ ไป ๖
นักบริ หารงานทัว่ ไป ๖
นักวิชาการคลัง ๖ว
นักวิชาการสาธารณสุ ขชานาญการ
เจ้าพนักงานสาธารณสุ ข ระดับชานาญการ
/ผูไ้ ม่มาประชุม...
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ผู้ไม่ มาประชุม
๑. นางปวันรัตน์
๒. นายธวัชชัย
๓. นายอุบล
๔. นายธนู
๕. นายสุ ทธิ จกั ร
๖. นายสุ รศักดิ์
๗. นายสัญญา
๘. นางอุไรวรรณ
๙. นางอรนุช
๑๐. นายสาอางค์
๑๑. นางสาวภรณ์นิภา

ปานรักษา
พยุงสุ วรรณ
เอื้อศรี
พานิชชา
วิริยะจารุ
ชาญยุทธ
อังคตรี รัตน์
ภัทรปิ ติพล
นิยะโมสถ
ยื่นแก้ว
จันทร์ อาภาส

รองนายกองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดฯ
รองนายกองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดฯ
ที่ปรึ กษานายกองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดฯ
ที่ปรึ กษานายกองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดฯ
ที่ปรึ กษานายกองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดฯ
ผูเ้ ชี่ยวชาญพิเศษด้านการปกครองท้องถิ่น
ผูอ้ านวยการกองช่าง
นักบริ หารงานคลัง ๗
นักบริ หารงานทัว่ ไป ๗
นักบริ หารงานทัว่ ไป ๗
นิติกร ๕

ผู้เข้ าร่ วมประชุม
๑. นางจรรยารัตน์
๒. นางจิตรวรรณ
๓. นางสาวพิมพ์ลดา
๔. นายมาตร์
๕. นางสาวเพ็ญศรี
๖. นางสาวอมรรัตน์
๗. นายสาเริ ง
๘. นางสาวกมลวรรณ
๙. นายภวดล

โพธิ์ ทองงาม
สุ ชาดา
ใจแก้ว
สายภักดี
คลองโป่ งเกตุ
ศรี แก้ว
ทากิน
ปิ่ นมุก
สุ กลดิษฐ์

สันทนาการ ๗ว
นักวิชาการศึกษา ๖ว
เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป ๖ว
วิศวกรโยธา ๖ว
เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป ๕
เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป ๓
เจ้าหน้าที่วเิ คราะห์
ผูช้ ่วยผูก้ ากับ
SIAMEVENT

จานวนผู้มาประชุม
จานวนผู้ไม่ มาประชุม
จานวนผู้เข้ าร่ วมประชุม
จานวนผู้เข้ าประชุมทั้งหมด

-ติดราชการ-ติดราชการ-ติดราชการ-ติดราชการ-ติดราชการ-ติดราชการ-ลาป่ วย-ติดราชาการ-ติดราชการ-ติดราชการ-ติดราชการ-

๖๐ คน
๑๑ คน
๙ คน
๖๙ คน

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
นายสาเริ ง แหยงกระโทก นายกองค์การบริ หารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ทาหน้าที่ประธานที่ประชุมเมื่อที่ประชุม
พร้อมแล้ว ได้กล่าวเปิ ดประชุม และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องทีป่ ระธานแจ้งให้ ทราบ
๑. การประชุมครั้งนี้เป็ นการประชุม บ.อบจ. ร่ วมกับงานย่าโม ซึ่งต่อไปจะมีการประชุม
เดือนละ ๒ ครั้ง คือประชุมประจาเดือนและประชุม บ.อบจ. เพื่อติดตามสถานการณ์
/ต่าง ๆ ให้ทนั ...
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ต่าง ๆ ให้ทนั และจัดการประชุม ๖ ทหารเสือ วันเสาร์ที่ ๒ ของทุกเดือน จึงขอให้
ผูบ้ ริ หารเช็ควันไว้ดว้ ย
- ๑. ประชุมประจาเดือน
- ๒. ประชุม บ.อบจ.
- ๓. ประชุม ๖ ทหารเสือวันเสาร์ที่ ๒ ของเดือน
๒. เรื่ องการจัดงานย่าโม
๓. เรื่ องศูนย์ประสานงานมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญาสิริวฒั นาพรรณวดีจะเสด็จทาพิธีเปิ ดศูนย์ประสานงานฯ ในวันที่ ๒๘ มีนาคม
๒๕๕๔
๔. ท่านเจริ ญ ฝากขอบคุณที่ทุกท่านได้ไปช่วยงานศพของลูกชาย
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
- รับรองรายงานการประชุม –

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง นาเสนอเพือ่ ทราบ/พิจารณา
๑. นิเทศ คป.อบจ. ได้กาหนดตารางการฝึ กอบรมสัมมนาเครื อข่ายประชาสังคม อบจ.นม.
เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๔
๒. ประชาคม โครงการตัวอย่างในแต่ละอาเภอ เพื่อจัดทาสิ่งก่อสร้างถาวรที่จะเกิดขึ้นในแต่
ละอาเภอหรื ออาจเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวประจาอาเภอ โดยให้มีการลงลายมือชื่อของผูม้ าเข้า
ร่ วมการประชาคมและข้อสรุ ปมติในที่ประชุม
- จากนั้นให้นายช่างประจาอาเภอออกแบบสิ่งก่อสร้างและประเมินราคากลางโดยเร็ว เพื่อ
เสนอขอกูเ้ งินต่อไป
-คาสัง่ อบจ.โซน ได้ปรับเปลี่ยนใหม่ให้ดูตามคาสัง่ ที่ออกมาใหม่ ประธานเป็ นฝ่ ายการเมือง
และรองประธานเป็ นผูอ้ านวยการกอง ซึ่ง ๒ คนนี้จะขาดไม่ได้ ถ้าติดภารกิจให้มอบผูแ้ ทน
เข้าร่ วม
๓. การทาแผน ๓ ปี ได้มีหนังสือจากกรมส่งเสริ มการปกครองท้องถิ่น ส่งมาเพื่อให้ อบจ.
จัดทาแผน ๓ ปี และต้องมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดและแผนชุมชน
-การออกนิเทศครั้งนี้เพื่อจะนาข้อมูลมาทาแผน ๓ ปี โดยให้สอบถามเรื่ องของปัญหาและ
ความต้องการของชาวบ้านมาด้วย เพื่อจะได้เอามาจัดยุทธศาสตร์แผน ๓ ปี
-ให้ประสาน สจ.และนายช่างประจาอาเภอให้อยูร่ ่ วมในที่ประชุมด้วย โดยกองแผนมีหน้าที่
รับฟังปัญหาและนากลับมาทายุทธศาสตร์
๔. รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ ฯ มีหมายกาหนดการเสด็จจานวน ๒ จุด คือที่ทุ่ง
สัมฤทธิ์และหน้าลานย่าโม ในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลาประมาณ ๑๘.๐๐ น. จะ
/เสด็จทาพิธี...
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เสด็จทาพิธีเปิ ดอนุสรณ์สถานที่ทุ่งสัมฤทธิ์และเสด็จมาเปิ ดศูนย์ประสานงานมิราเคิลออฟ
ไลฟ์ ซึ่งตั้งอยูท่ ี่ตึก OTOP ศูนย์บริ การ อบจ.หน้าย่าโม ซึ่งจะใช้ประสานงานกับทุกจังหวัด
ในภาคอีสาน ในโครงการหนึ่งใจเกษตรกรและหนึ่งใจช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยของมูลนิธิมิรา
เคิลออฟไลฟ์
-มอบให้รองฯปวันรัตน์ เตรี ยมเรื่ องการจัดนิทรรศการ เช่น แปลงสาธิต อกม. เรื่ องน้ าท่วม
เรื่ องศูนย์ประสานงาน
๕. งานคุณย่าโม ในปี หน้า อบจ.อาจจะไม่ได้จดั เพราะตรงกับช่วงเลือกตั้ง ตามคาสัง่ เรื่ อง
การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานย่าโม ขอให้กองต่าง ๆ มีส่วนร่ วมในการจัดงานย่าโม
-ฝ่ ายประสานงานทัว่ ไป ให้รองฯปวันรัตน์และท่านพัฒนฉัตร ดูแลติดตามงาน
-ฝ่ ายจัดสถานที่จดั งาน ให้กองช่างดูแลรับผิดชอบ
-กิจกรรมย้อยยุคของกลุ่มโรงเรี ยน แบ่งตามกลุ่มโรงเรี ยนดังนี้
กลุ่มที่ ๑ รับผิดชอบบริ เวณวัดสุทธจินดา จัดกิจกรรมสาธิตการทาหมี่ตะคุ , การทอเสื่อ ,
การทอผ้าฯ และมีเวทีการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย
กลุ่มที่ ๒ รับผิดชอบบริ เวณด้านหลัง อบจ.ถนนราชนิกลู จัดนิทรรศการโรงเรี ยนสีเขียว
โครงการเยีย่ มบ้านนักเรี ยน โครงการขยะเป็ นศูนย์
กลุ่มที่ ๓ รับผิดชอบบริ เวณจวนผูว้ ่าราชการจังหวัด จัดแสดงประวัติศาสตร์ทอ้ งถิ่นและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น บ้านโบราณ
กลุ่มที่ ๔ รับผิดชอบบริ เวณถนนหน้า อบจ. ถนนกาแหงสงครามถึงหน้ากองกิจฯ จัดแสดง
อารยธรรมเก่าแก่ เครื่ องมือเครื่ องใช้โบราณ จาลองวิถีชีวิตยุคโบราณ
กลุ่มที่ ๕ รับผิดชอบบริ เวณถนนหน้าอัยการ ถึงหน้าบ้านจวนผูว้ ่าราชการจังหวัด แบ่งการ
จัดงานออกเป็ น ๓ ยุค ได้แก่ ยุคไดโนเสาร์ ยุคเมืองเก่าเสมา ยุคนคราแห่งความ
รุ่ งเรื องและมีเวทีสาหรับการแสดงตามยุค
กลุ่มที่ ๖ รับผิดชอบบริ เวณถนนราชดาเนิน หน้าพิซซ่าถึงวัดสุทธจินดา จัดวิสาหกิจชุมชน
ศิลปวัฒนธรรม , อารยธรรมลุ่มแม่น้ ามูล , วิถีชีวิตของชุมชน , ภูมิปัญญาท้องถิน่
- ฝ่ ายจัดกิจกรรมตลาดน้ า การออกร้านอาหารย้อนยุค สินค้าโอทอป ให้กองส่งเสริ มดูแล
รับผิดชอบ
- ฝ่ ายจัดซื้อ/จัดจ้าง และโอนเงินงบประมาณ ให้ ดร.นราดูแลรับผิดชอบ
- ฝ่ ายประสานการจัดการแสดงและการเข้าชมการแสดง ให้รองฯนพดล , ท่านพัฒนฉัตร ดูแล
รับผิดชอบ ในปี นี้จะแจกบัตรเข้าชมการแสดง ซึ่งขอรับได้คนละ ๒ ใบและให้ลงชื่อไว้ดว้ ย
- ให้สานักปลัดฯ และศูนย์ประสานงานอาเภอ จัดคนมาชมการแสดงอาเภอละ ๑๐๐ คน และ
ให้เชิญท่านผูว้ ่าราชการจังหวัดฯ เป็ นประธาน ในวันแรก , วันที่ ๒ เชิญท่านแม่ทพั , วันที่ ๓
เชิญท่านผูบ้ ญั ชาการตารวจ , วันที่ ๔ เชิญประธานศาล ภายในสถานที่นงั่ ชมการแสดงนัง่ ได้
จานวน ๓,๐๐๐ ที่นงั่
/ให้ สลก.และ...
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- ให้ สลก.และสานักงานปลัดฯ จัดส่งบัตรชมการแสดงให้ส่วนราชการและอาเภอ
- ฝ่ ายรักษาความปลอดภัย/การจราจร ให้ท่านปกป้ องและผอ.ธีระชัย จัดเจ้าหน้าที่ดูแลความ
ปลอดภัย ภายในบริ เวณจัดงาน , อานวยความสะดวกด้านจราจร , ตรวจตราดูแลอาวุธและ
มิฉาชีพเป็ นกรณี พิเศษ
- การจัดประกวดร้องเพลงดาวรุ่ งลูกทุ่งอีสานหลานย่าโม ให้ท่านพัฒนฉัตร จัดประกวดที่เวที
กลาง
- กิจกรรมราวงย้อยยุค จะมี สจ.สมศักดิ์ เป็ นผูด้ ูแลรับผิดชอบและให้ ผอ.ธีระชัยไปช่วยดูแล
ทาเวทีริมน้ าคูเมืองด้วย
- ฝ่ ายการปฐมพยาบาล ให้ท่านธนูเป็ นผูด้ ูแลรับผิดชอบกองสาธารณสุข
- ฝ่ ายประชาสัมพันธ์/กิจกรรมสามล้อโคราช ให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์จดั ทาป้ ายให้โรงเรี ยนทั้ง
๕๘ โรงเรี ยน เพื่อให้นกั เรี ยนรู้ว่าจะมีการจัดกิจกรรม และให้ศนู ย์ประสานงานอาเภอ ๓๒
อาเภอ รวมทั้งหมดเป็ น ๙๐ ป้ าย ขอให้จดั ทาป้ ายโดยด่วน
- ฝ่ ายปฏิคมกองอานวยการและการต้อนรับแขกผูม้ ีเกียรติที่มาร่ วมงาน ให้กองกิจฯ และ
ดร.นราดูแลติดตามงาน
- ฝ่ ายประเมินผลการจัดงาน ให้รองฯนพดล และกองแผนดูแลรับผิดชอบรวมถึงการตัดสิน
กิจกรรมย้อนยุคตามเกณฑ์คะแนน เช่น -การจัดพื้นที่โดยรวม ๑๐ คะแนน
-ความคิด ความเข้าใจต่อสื่อ ๒๐ คะแนน
-ความสวยงาม ๒๐ คะแนน
-การมีส่วนร่ วมของผูจ้ ดั ๒๐ คะแนน
-จานวนคนดู ๑๐ คะแนน
-ความต่อเนื่อง ๒๐ คะแนน
- การแข่งขันกีฬาย่าโม ให้รองฯชนะชัย ดูแลติดตามงาน ในปี นี้ มกี ารแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วย
พระราชทาน และงานเดิน/วิ่ง เพื่อสุขภาพ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๖.๐๐ น.
มี เสื้อแจกฟรี ให้ดว้ ย
๖. งานสงกรานต์ จัดให้มีถนนเข่าโป่ ง ให้สถานสงเคราะห์บา้ นโพธิ์กลางและสถาน
สงเคราะห์วดั ม่วงมาจัดกิจกรรมที่วดั สุทธจินดา ในวันที่ ๑๓ – ๑๔ เมษายน ๒๕๕๔ และ
ให้ผเู้ ข้าร่ วมจากชมรมผูส้ ูงอายุของ ๓๒ อาเภอ แบ่งเป็ นวันละ ๑๖ อาเภอ เพื่อจัดกิจกรรม
สรงน้ าพระพุทธรู ปและรดน้ าของพรผูส้ ูงอายุ ให้กองช่างจัดเตรี ยมน้ าไว้เล่นสงกรานต์
บริ เวณหน้า อบจ.
๗.งานมอบหมาย
- เตรี ยมรับเสด็จสถานที่ทุ่งสัมฤทธิ์มอบกองช่างรับผิดชอบและท่านสุรศักดิ์เป็ นผูต้ ิดตามงาน
/เตรี ยมศูนย์...
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- เตรี ยมศูนย์ประสานมูลนิธิมิราเคิล มอบกองส่งเสริ มฯ รับผิดชอบ และรองฯปวันรัตน์เป็ น
ผูต้ ิดตามงาน
- ป้ าย LCDงานย่าโม KSP/กองส่งเสริ ม/กองช่าง รับผิดชอบ รองฯปวันรัตนฯ/สุรศักดิ์เป็ น
ผูต้ ิดตามงาน
- ประสานคนบริ จาคเงิน สลก./กองส่งเสริ ม/กองกิจการสภา รับผิดชอบประชาสัมพันธ์
การบริ จาคเพื่อนาเงินเข้ามูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ ในการนาไปช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย มอบ
ท่านพัฒนฉัตรเป็ นผูต้ ิดตามและประเมินผล
- เตรี ยมลงนาม MOU เรื่ องการแพทย์อุบตั ิเหตุฉุกเฉิน จะมีรัฐมนตรี ว่าการกระทรวง
สาธารณสุข มาวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๔ ที่อาเภอพิมาย นายสมบูรณ์/กองทรัพย์
ผูร้ ับผิดชอบ ท่านหาญชัยเป็ นผูต้ ิดตามงาน
-ประสานสัมมนาโคราช ๒๐ ปี ปฏิรูปโคราช มอบนายธีระชัย/กองทรัพย์ประสานงาน ให้
ท่านหาญชัยเป็ นผูต้ ิดตามประเมินผล
- ประสานการรณรงค์โครงการเกษตรกรปลอดโรค ผูบ้ ริ โภคปลอดภัย สมุนไพรล้างพิษ
กายจิตผ่องใสของรัฐมนตรี ช่วยกระทรวงสาธารณสุข ประชุมวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๔
มอบกองสาธารณสุขเป็ นผูร้ ับผิดชอบ ให้รองฯปวันรัตน์/ท่านหาญชัยติดตามงาน
- ประสานการอบรม สอ.รณรงค์ ๖ อ. ในอาเภอต่าง ๆ มอบสานักปลัดฯ/กองสาธารณสุขเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบ ให้ท่านธนู/อดุลย์ เป็ นผูต้ ิดตามงาน
- ประสานการจัดประชุมสัมมนาและดูงานของหน่วยงานสาธารณสุข มอบกองสาธารณสุข
และท่านฉัฐกรเป็ นผูร้ ับผิดชอบประสานงาน ให้ท่านธนู/ท่านหาญชัย/อดุลย์ติดตามงานและ
ประเมินผลการทางาน
-ประสานการทาโครงการของโรงเรี ยน เรื่ องอบรมและงบอุทกภัย มอบกองการศึกษา
เตรี ยมการให้เรี ยบร้อย ให้ที่ปรึ กษาเจริ ญ/อาจารย์ทองเป็ นผูต้ ิดตามและประเมินผล
-การก่อสร้าง อบจ., การกูเ้ งินให้อาเภอ, เรื่ องที่ดินให้เตรี ยมนาเข้าสภา มอบกองกิจการสภา/
กองคลัง/กองแผน เป็ นผูร้ ับผิอชอบ ให้ท่านธวัชชัย/ดร.นราติดตามงานด้วย
-ไฟฟ้ า ถนนตัวอย่างอาเภอครบุรี มอบช่างธวัชชัย/ช่างวิโรจน์/กองทรัพย์ฯดาเนินการให้เสร็ จ
เรี ยบร้อย ให้ท่านวิสุทธิ์เป็ นผูต้ ิดตามงาน
-โรงไฟฟ้ าครบุรี, E๘๕ มอบกองทรัพย์/คุณนัสวันท์ดาเนินงานและรายงานผลให้ทราบด้วย
ให้ท่านสุรศักดิ์เป็ นผูต้ ิดตามงานและประเมินผล
-โรงเรี ยนสีเขียว มอบกองการศึกษาเป็ นผูร้ ับผิดชอบ ให้ที่ปรึ กษาเจริ ญ/คุณชัยธนาเป็ น
ผูต้ ิดตามงาน
-การติดตั้งไฟกระพริ บจุดสาคัญ ให้โรงเรี ยนไปสารวจว่ามีจุดอันตรายตรงไหนบ้างที่ควร
ติดตั้งไฟกระพริ บและแจ้งช่างธวัชชัย/กองทรัพย์ดาเนินการ ให้ท่านปกป้ องติดตามงาน
/เตรี ยมงาน...
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-เตรี ยมงานสงกรานต์ (ถนนเข่าโป่ ง) มอบกองการศึกษา/สานักปลัดฯ/สภาผูส้ ูงอายุ/บ้าน
พักคนชราฯ/กองส่งเสริ มเป็ นผูร้ ับผิดชอบ โดยมีนายกฯ/ สจ.ประชา/ ที่ปรึ กษาเจริ ญเป็ น
ผูต้ ิดตามงาน
-งานนิทรรศการวิชาการย่าโม มอบสานักปลัดฯ/กองที่เกี่ยวข้องเป็ นผูด้ ูแลรับผิดชอบ โดย
นายกฯจะเป็ นผูต้ ิดตามงาน
-สามล้อ ต้องจัดอบรมให้มีคุณภาพที่ดีข้ ึน มอบคุณอมรรัตน์/ประชาสัมพันธ์/สานักปลัด/
กองทรัพย์ เป็ นผูร้ ับผิดชอบ ให้ผชู้ ่วยฯวิสุทธิ์ติดตามงาน
-งานกีฬา ย่าโม อบจ.เกมส์ เงินยืมเสื้อ มอบนายสามารถ/ปลัดฯอภิวตั น์ เป็ นผูร้ ับผิดชอบ
ให้รองฯนพดลติดตามงาน
-การโยกย้าย/แต่งตั้งรอง ผอ.โรงเรี ยน มอบ ดร.อารามดูแลเรื่ องการสอบ ให้ท่านเจริ ญและ
ผอ.ทองเป็ นผูต้ ิดตามงาน
-ติดตามการอบรม อสม. มอบท่านฉัฐกรดูแลรับผิดชอบ ท่านหาญชัย/ท่านธนู/อดุลย์เป็ น
ผูต้ ิดตามงาน
-งานวัฒนธรรม/อบรม ปี นี้นายกฯจะสมัครสภาวัฒนธรรม มอบกองการศึกษาฝ่ ายวัฒนธรรม
รับผิดชอบงาน ให้รองฯปวันรัตน์/ท่านเจริ ญ เป็ นผูต้ ิดตามงาน
-การเยีย่ มโรงเรี ยนให้ผบู้ ริ หารเข้าร่ วมอย่างน้อย ๑ ครั้งและเยีย่ มบ้านนักเรี ยนมอบดร.อาราม
ดูแลรับผิดชอบ ให้ที่ปรึ กษาเจริ ญ/ท่านพัฒนฉัตรเป็ นผูต้ ิดตามงาน
-การจัดซื้อจัดจ้าง/สัญญา มอบกองพัสดุ/รองฯเพลินพิศ/คุณงามนิจเป็ นผูร้ ับผิดชอบ ให้รองฯ
นราเป็ นผูต้ ิดตามงาน
-หลักสูตรผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน มอบกองการศึกษาเป็ นผูร้ ับผิดชอบ ให้ท่านเจริ ญ/สุทธิจกั ร/ผอ.
ทองเป็ นผูต้ ิดตามงาน
-การท่องเที่ยว ๙ เส้นทาง ๙ ประเภท มอบผังเมือง/กองทรัพย์/นายวิโรจน์/ประชาสัมพันธ์/
สานักปลัด โดยมีนายกฯ/ผอ.ธีระชัยเป็ นผูต้ ิดตามงาน
-บ้านย่าโม/เมืองพี่เมืองน้อง มอบผังเมือง/กองทรัพย์/ประชาสัมพันธ์/สานักปลัด เป็ น
ผูร้ ับผิดชอบ มีนายกฯ/ผช.วิสุทธิ์เป็ นผูต้ ิดตามงาน
ระเบียบวาระที่ ๔
นายเจริญ
ปุสุรินทร์ คา
นางพัฒนฉัตร
ภัทรศาศวัตวงษ์

เรื่อง อืน่ ๆ
-การประกวดวงดนตรี และร้องเพลงลูกทุ่ง อยากให้จดั แยกประเภทเป็ น ๒ แบบ คือ
แบบมืออาชีพ แบบมือสมัครเล่น เพื่อเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้แสดงความสามารถ
-ขอรับไปพิจารณา เนื่องจากต้องตรวจสอบเรื่ องงบประมาณและระยะเวลาดาเนินงาน
/ดร.อาราม...
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-เนื่องจากท่านนายกฯจะไม่มีการประชุมงานย่าโมอีก และงานจะต้องดาเนินการต่อไป
ให้เสร็ จ ทั้งเรื่ องงบประมาณ การยืมเงิน เรื่ องงานพัสดุ ขอให้เจ้าของเรื่ องไปดาเนินการ
เรื่ องงานพัสดุกบั กองพัสดุให้แล้วเสร็ จและส่งประมาณการค่าใช้จ่ายให้ดว้ ย

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ

ผูจ้ ดบันทึกรายงานการประชุม
( นางกฤษณา ศรี เนตร )
นักบริ หารงานทัว่ ไป ๗

(ลงชื่อ

ผูต้ รวจรายงานการประชุม

( นายไพศาล สมุทรเผ่าจินดา )
หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริ หารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

